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Първият камион със 
смет от община Пещера 
бе приет на новото Ре-
гионално депо още на 2 
януари. Сметосъбира-
нето в първия работен 
ден започна без сътре-
сения, а след като об-
щина Пазарджик обяви 
бедствено положение и 
депото бе отворено, за-
почна извозването на 
отпадъците към него. 
На място, за да се увери, 
че няма проблеми бе и 
кметът на Пещера Ни-
колай Зайчев. Въпреки 
че отпадъците вече се 
карат на по-далечното 
депо, такса битови от-
падъци /ТБО/ в Пеще-

ра остава непроменена 
през 2018 година. За-
ложените постъпления 
от ТБО са 1 050 000 лв., 
колкото са и предви-
дените разходи.  Очак-

ваното изпълнение на 
събираемостта е малко 
над 1 017 488 лв. От тях 
222 000 лв. от население-
то, а почти 800 000 лв. са 
от фирмите в общината. 

От платените през годи-
ните глоби към РИОСВ, 
заради старото смети-
ще, днес община Пеще-
ра разполага с 1 125 000  
милиона лева, които ще 
се използват за купу-
ването на техника, съ-
общи кметът Николай 
Зайчев. Според него, с 
част от тези средства се 
планира изграждането 
на  претоварна инста-
лация. Освен това се 
планира кампания сред 
жителите на общината 
за разделно сметосъби-
ране, което ще позволи 
такса смет да се запази 
такава, каквато е и за в 
бъдеще.

Общо 47 жилищни 
и обществени сгради 
са санирани през 2017 
година в община Пеще-
ра, като на дневен ред  в 
началото на новата го-
дина са още 3 жилищни 
блока, съобщи кметът 
Николай Зайчев пред 
радио „Фокус“. 

Общо 50 обекта са 
били заявени през ми-
налата година за сани-
ране по програмата за 
„Енергийна ефектив-
ност“. 

„Така ние успяхме да 
хванем строителния се-
зон и в края на годината 
можем да се похвалим 
с 95% изпълнение за 
всички средства, пред-
видени за нашата об-
щина по програма „Ре-
гиони в растеж“. Само 3 
жилищни блока не бяха 
завършени в края на 

миналата година заради 
времето. 

Въпреки обжалва-
нето на обществените 
поръчки за свлачищата, 
ние успяхме да укрепим 
3 свлачища на терито-
рията на общината. 

Свлачищата по пътя 
до курорта Свети Кон-

стантин вече са укрепе-
ни и преминаваме към 
документната обработ-
ка на тези обекти“, уточ-
ни Зайчев. 

Той допълни, че от 
новата година започва 
и изграждането на око-
ловръстното шосе. Вече 
стартира и част от из-
пълнението на този ре-
монт. 

„В първите 6 месеца 
на 2018 година се очак-
ва да приключим с този 
ремонт“, каза също Зай-
чев.

Меморандумът е за 
изпълнение на инвести-
ционен проект. 

Той предвижда из-
граждането на завод 
за производство на ле-
карствени вещества за 
хуманната медицина и 
фуражни добавки върху 

терен на инвеститора.
Общият размер на 

инвестицията e 293 374 
000 лева. 

Очаква се производ-
ството да започне през 
март 2020 г. 

Над 90% от произ-
вежданите продукти ще 

се реализират на светов-
ните пазари. 

С осъществяване-
то на проекта ще бъдат 
създадени и 100 нови 
работни места.

Инвеститорът ще 
ползва насърчителни 
мерки, свързани със 

сроковете и предоставя-
не на административно 
обслужване от съответ-
ните администрации, 
както и придобиване на 
ограничени вещни пра-
ва върху имоти по реда 
на Закона за насърчава-
не на инвестициите.

Близо 2000 човека 
дойдоха в централния 
парк на Пещера, за да 
видят как за първи път 
двама младежи хванаха 
кръста едновременно. 

Въпреки слънчевото 
и топло време те бяха 
единствените, престра-
шили се да скочат в езе-
рото и стигнаха до него 
заедно. 

Това бяха Венцислав 
Лилов и именика Йор-
дан Мадин. 

Ритуалът на Богояв-
ление започна с шест-
вие, водено от всички 

пещерски свещеници и 
архиерейския намест-
ник отец Любомир. В 
шествието се включиха 
кметът Николай Зайчев, 
народният представи-
тел Десислава Костади-
нова, ръководството на 
общината, миряни. 

На езерото в цен-
тралния парк свеще-
ниците отслужиха Бо-
жествена литургия за 
здраве и благочестие на 
миряните. 

По-късно Венцислав 
и Йордан бяха награде-
ни от кмета Зайчев в не-

говия кабинет.
Преди това работ-

ното място на градона-

чалника бе осветено от 
свещениците.

С поднасяне на цветя пред паметника на Христо Ботев в Пещера бе отбелязана 170-та годиш-
нина от рождението на поета-революционер. 

Своята почит пред делото му отдадоха кметът Николай Зайчев, народният представител 
Десислава Костадинова, представители на политически партии, граждани.

Отпадъците на община Пещера 
вече се карат на Регионалното депо

От 2017-та: 
Десетки санирани 
жилищни сгради 

и укрепени 
свлачища

Министерски съвет одобри проект на 
Меморандум за разбирателство между 

правителството и „Биовет” АД

Двама хванаха кръста на Йордановден
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Благотворителната 
среща на децата сираци 
от общината се проведе 

под патронажа на кмета 
Николай Зайчев.

В актовата зала на 
СУ ”Св. Кл. Охрисдки” 
градоначалникът събра 
59 деца, които са загу-

били родител. Поред-
ната кампания отново 
бе подкрепена от ВП 

Брандс Интернешанъл 
АД и Биовет АД, които 
осигуриха фонд от 7500 
лв., разпределени по 
равно между децата.

Освен финансовата 

помощ, децата от общи-
ната получиха с много 
обич подаръци и пос-
лания за здраве и пове-
че радост. С този жест 
Община Пещера успя 
да направи Коледата  им 
по-красива. Превърна 
поне за малко делници-
те им в празници.

„Ние няма как да за-
местим с този наш жест 
липсата на изгубения 
родител. Но искаме тези 
деца да знаят, че в наше 
лице имат подкрепа“, 
сподели кметът Зайчев.

Поздрав за деца-
та-сираци поднесоха 
учениците от СУ „Св. 
Климент Охридски”.

На летовище ,,Св.
Константин”, се прове-
де иновативно обучение 
за родители от различ-
ни етноси, учители и 
директори от детските 
градини в град Пещера, 
на тема ,,Да опознаем 

своите деца”, по проект 
,,Щастливи и успешни 
заедно”. Проектът е фи-
нансиран с подкрепата 
на ЦОИДУЕМ, с учас-

тието на Община Пе-
щера, ДГ ,,Деница“, ДГ 
,,Иглика“, ДГ ,,Слънчо“ 
гр. Пещера.

Родители, учители и 
директори обсъждаха 
проблемите на преду-
чилищното образова-

ние, преодоляването 
на агресията, видовете 
дискриминация, соци-
алните нагласи и про-
блемното поведение на 

децата в детската гра-
дина. Бяха разгледани 
различни дискримина-
ционни казуси.

Младите родители 
споделиха своите про-
блеми, които занапред 
ще разрешават по-ус-

пешно в ползотворно 
сътрудничество с учи-
телите, в родителските  
клубове по проекта.

Десетки момичета 
и момчета от различ-
ни учебни заведения 
се качиха на сцената на 
читалище „Развитие“ и 
представиха палитра от 
танци и песни на раз-
личните култури. На 
сцената се чуха както 
народни ритми, така 
и рок, обединени под 
името „Бяла приказка“.

Община Пещера е 
бенефициент по склю-
чения Договор за пре-
доставяне на безвъзмез-
дна финансова помощ  
между Главна дирекция 
„Структурни фондове 
и международни обра-
зователни програми“ в 

Министерство на об-
разованието и науката, 
Управляващ орган на 
Оперативна програма 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 
и Община Пещера за 
изпълнение на проект  
„Шарени мъниста“ по 
Оперативна програма 
„Наука и образование за 
интелигентен растеж“, 
процедура за предоста-
вяне на безвъзмездна 
финансова помощ  „Об-
разователна интеграция 
на учениците от етниче-
ските малцинства и/или 
търсещи или получили 
международна закрила“.

Общата стойност на 

безвъзмездната финан-
сова помощ по проект  
“Шарени мъниста” е в 

размер на 665 659.59 лв. 
Проектните дейности 
ще се изпълняват 30 ме-
сеца, в партньорство със 
Сдружение „Асоциация 

образователно лидер-
ство“ и училищата в гр. 
Пещера: Начално учи-

лище „Михаил Каро-
лиди“, Начално учили-
ще „Михаил Куманов“, 
Основно училище „Св. 
Патриарх Евтимий“, Ос-

новно училище „Петко 
Рачов Славейков“, Ос-
новно училище „Лю-
бен Каравелов“, Средно 
училище „Св. Климент 
Охридски“, Професио-
нална гимназия по лека 
промишленост и маши-
ностроене „Васил Лев-
ски“ и Професионална 
гимназия по хранител-
но-вкусови технологии 
„Атанас Ченгелев“.

Общата цел на про-
екта е създаване на 
работещ модел за по-
вишаване броя на ус-
пешно интегрираните в 
образователната систе-
ма на община Пещера 
ученици от маргина-

лизираните общности, 
включително роми чрез 
комплексен подход на 
интерактивни педагоги-
чески взаимодействия. 

В рамките на про-
екта ще се изпълняват 
следните дейности: ди-
агностика на родители 
и ученици за интеркул-
турна компетентност; 
работилница за толе-
рантност; ученически 
лагери; всеки има та-
лант; празници на града; 
информираност и пуб-
личност, както и орга-
низация и управление.

Изчезнала жена в ку-
рортното селище „Све-
ти Константин“ над 
Пещера, в първия ден 
на новата година вдигна 
на крак полицейското 
управление, противопо-
жарната служба в града, 
екип на Жандармери-
ята от Пловдив, както 
и местната ловна дру-
жинка. Над 60 човека са 
били включени в нейно-
то издирване, а акцията 
е проведена под наблю-

дението на директора 
на ОДМВР ст.комисар 
Йордан Рогачев и на-
чалника на РУ на МВР 
– Пещера гл.инспектор 
Елена Абаджиева.

Сигнал за изчезна-
лата подали близки на 
жената, които били с 
нея на вила в Курорта. 
Те се обезпокоили от 
факта, че 55-годишната 
жена излязла  около 10 
часа сутринта без доку-
менти за самоличност, 

без телефон, без лични 
вещи. След като извест-
но време не се върнала 
и търсенето й не дало 
резултат, в 18 часа те 
алармирали полицията. 
Издирването продъл-
жило и в първия ден на 
годината.

И когато всички оч-
аквали най-лошото, 
се оказало, че жената 
всъщност си е тръгнала 
и се е прибрала в София. 

Напомняне от общинския отдел „Местни приходи“
Отдел „Местни приходи“ в Община Пещера припомня, че на 31 януа-

ри изтича крайният срок за подаване на данъчни декларации по 16 Н от 
Закона за Местните данъци и такси за облагане с патентен данък, както и 
плащането за първото тримесечие. 

Платилите до 31 януари 2018 г. в пълен размер патентен данък могат да 
ползват 5 % отстъпка предвидена в нормативните документи. 

От 9 януари може да бъде платен данък МПС за тази година, уточняват 
финансистите в местната администрация. 

5 % отстъпка е предвидена за всеки, който плати данък МПС в пълен 
размер в срок до 30 април 2018 г.

В съответствие с ре-
шенията на IX конгрес 
на СОСЗР и Устава на 
19.12.2017 г. в сградата 
на съюза бе проведено 
годишно отчетно-из-
борно събрание на офи-
церите, сержантите и 
войниците от запаса и 
резерва от системата на 
сигурността. 

Беше отчетено, че 
резултатите са удовлет-
ворителни. Спазени 
са правилата, целите и 
задачите на съюза. От-
белязани бяха и сла-
бостите в работата на 
Общинския съвет на 
Съюза и изпълнителния 
му орган - Управителен 
съвет, за обхвата на по-
вече запасни и хора от 
резерва.

На събранието при-

състваха и гости от 
Областния съвет на 
СОСЗР „Ген. Атила За-
фиров“ със секретаря на 
организацията оз подп. 
Христо Христосков, 
както и гости от Об-
щинската администра-
ция.

Бе избрано ново 
ръководство на Об-
щинската организа-
ция - Общински съвет 
и Управителен съвет. 
За председател едино-
душно бе избран оз 
подп. инж. Венелин Тод. 
Христев.

Набелязаните насо-
ки, задачи и цели, които 
събранието заложи са в 
чест на 140 г. от Осво-
бождението на Бълга-
рия от турско робство, 
както и честването на 

160 г. от рождението на 
патрона на организа-
цията - ген. Атила Зафи-
ров.

Дадено бе и необ-
ходимото уважение 
на офицера от запа-
са полк. Димитър Ив. 
Гюрджеклиев – почетен 
член на СОСЗР и пред-
седател на съюза на за-
пасните от гр. Пещера 
до 2017 г.

Управителният съ-
вет и Общински съвет 
на СОСЗР – гр. Пещера 
честитят настъпващата 
2018 година с пожела-
ния към гражданите и 
членовете на Съюза за 
много здраве, спокой-
ствие и сигурност в тех-
ните семейства.

Оз подп. инж. В. 
Христев

Пещерската Коледа 
помогна на 59 деца

Да опознаем своите деца 

Общинският съвет на СОСЗР 
с ново ръководство

С емоционален и пъстър концерт се изявиха децата обхванати 
от проекта „Шарени мъниста“

„Изчезнала“ от Курорта вдигна 
на крак полиция, пожарна, 

жандармерия и ловци



3 Искра
Родопска

Залата на читали-
ще „Развитие“ се оказа 
тясна да побере всич-
ки пожелали да уважат 
110-годишният юбилей 
на СУ “Св. Климент Ох-
ридски“. За тези десети-

летия училището имаше 
различни имена. И сме-
сено училище, и Общо-
образователно, и единн-
но, но остана в сърцата 
на хората в Пещера като 
пещерската гимназия. 

Защото всяко семейство 
е свързано с него, вся-
ко семейство ще открие 
поне по един свой член 
в дневниците на гимна-
зията. Тя е помогнала 
на хиляди ученици да 

овладеят словото, ще 
помогне още на хиляди.

Празникът на шко-
лото бе уважен от кмета 
Николай Зайчев и на-
родният представител 
Десислава Костадино-

ва. Сред публиката бяха 
други членове на об-
щинското ръководство, 
образователни експер-
ти, бивши директори 
на учебното заведение 
и пенсионирани учите-
ли. Но най-много бяха 
децата, за които са рабо-
тили и работят всички.

Гр а д он ач а л н и к ът 
подари на директора 
на училището Мария 
Атанасова картина на 
пещерска забележи-
телност и даде висока 
оценка на дейността на 
училището.

Но най-очаквани 
бяха изявите на възпи-
таниците на СУ “Св. 
Климент Охридски“, а те 
бяха подготвили патри-
отичен рецитал, драма-
тизация по Иван Вазов. 
Вълнуващи песни из-
пълни вокалната група, 

играха се хора от група-
та за автентичен фолк-
лор с ръководител Еле-
на Баренска, публиката 

видя Electra crew.
Пред присъстващите 

бе представен и филм, 
разказващ за историята 

на училището, а поздра-
ви от екрана отправиха 
успешни бивши възпи-
таници на Гимназията.

КУЛТУРА

По традиция кметът на 
Пещера Николай Зайчев 
откри 48-та изложба на ху-
дожниците от клуб ”Петър 
Стайков”.

В галерия “Проф. Ве-
селин Стайков” свои 
творби подредиха 20 ху-
дожника. Показаните екс-
понати включват живо-
пис, натюрморти, икони, 
приложно изкуство. Свое 
първо участие в изложби 
в Пещера правят Милен 
Личков и Димка Марийчи-
на. Милен Личков не е от 
Пещера, но е с пещерски 

корен – син е на скулптура 
Никола Личков, автор на 
много паметници в града.

Градоначалникът, как-
то всяка година, отличи и 
един от творците за особе-
ни постижения в областта 
на изобразителното изку-
ство и културата в общи-
на Пещера през годината. 
Тази година това е сту-
дентката Елена Арнаудова. 
Тя получи парична премия 
и пожелания да продължа-
ва да твори и радва люби-
телите на изобразителното 
изкуство в Пещера.

ПРЕДЛАГА РАБОТА
Фирма „КЕАР 4Ю“ ЕООД с лиценз № 1190-01 за извършване на социал-

ни услуги предлага работни места за социални асистенти в Белгия и Холан-
дия - жени, без ограничения за възраст. Предимство имат кандидати с опит 
в обгрижване на възрастни хора, с познания по холандски, френски, нем-
ски или английски език. Не се изисква специално образование. Предлагаме 
постоянен трудов договор, здравни и пенсионни осигуровки на най-висо-
кия осигурителен праг за България, работа в колектив и безплатно езиково 
обучение първо ниво. Осигурени самолетни билети, посрещане, настаня-
ване в квартира.  Очакваме коректност, лоялност и отговорно отношение 
в процеса на работа.  Жени без опит и без езикови познания преминават 
през 4-6 седмичен курс на обучение!  

Тел. за контакти: 0895171221.

С изложба „Българ-
ски храмове“ на Кон-
стантин Анастасов 
започнаха проявите, 
посветени на 145-та 
годишнина от създава-
нето на НЧ „Развитие 
1873” в Пещера. Излож-
бата бе открита от кмета 
Николай Зайчев, който 
дълги години бе член 
на читалищното насто-
ятелство. Секретарят на 
културната институция 
Мария Златкова благо-
дари на градоначални-
ка за това, че като кмет 
продължава да милее за 
културата и не случай-
но първият по-мащабен 
проект в неговия ман-
дат бе именно цялостен 
ремонт на фасадата на 
читалището през про-
летта на 2016-та година.

Сред празничните 
събития бе и концертът 
„Родопска вечер“. 

В неговото начало 
кметът Николай Зайчев 
подари на председателя 
на читалището Верка 
Климентова икона на 
„Св. Богородица“. „Ико-
ната е символ на нашата 
вяра, така, както чи-
талището десетилетия 
наред пази нашата ду-
ховност. Тя е и връща-
не към началото, когато 
основите на нашето чи-
талище са поставени в 
катедралния храм „Св. 
Димитър“, каза от три-
буната на културната 
институция Зайчев.

В рамките на праз-
ничната седмица бе 
представена театрална 
постановка, на Йорда-
новден катедралният 
храм „Св. Димитър“ 
се огласи от църковни 
песнопения, в изпълне-
ние на Академичен хор 
“Гаудеамос“

С концерт „Праз-
нична наздравица“ на 
хасковския Симфони-
чен оркестър под дири-
гентството на Цанислав 

Петков завършиха тър-
жествените прояви на 
Читалище „Развитие“ 
по повод 145-годишни-
ната от създаването на 

културната институция 
в града.  Всички акцен-
ти включени в програ-
мата станаха възможни 
благодарение на финан-

совата помощ от страна 
на Община Пещера и 
„Биовет“ АД, в лицето 
на изпълнителния ди-
ректор на фирмата Ан-

гел Желязков.
В ъ з п о м е н а т е л н и 

плакети бяха връчени 
на бивши председатели 
на читалището, секре-
тари, художествени ръ-
ководители на форма-
ции и на библиотечния 
състав. Читалище „Раз-
витие“ получи грамота 
и почетен знак за актив-
на дейност от Никола 
Дойнов - председател 
на Съюз на българските 
читалища в България. 

Читaлище „Разви-
тие“ е основано преди 
145 години от родолю-
биви жители на Пещера. 
Всъщност в началото, 
още по време на тур-
ското робство то носи 
името „Надежда“. Пре-
ди Освобождението в 
нашите земи е имало 
около 130 читалища, 
пещерското е на 48 мяс-
то по ред на създаване. 

Имената на учредители-
те не са известни, знае 
се само името на касие-
ра Христо Цикалов. Чи-
талището е развивало 
просветна дейност, като 
е предлагало книги, 
вестници и списания на 
младежите в града. По 
време на Априлското 
въстание 1876 г. и Руско 
– турската война 1877 
– 1878 г. дейността му 
замира. Възстановено е 
отново през 1881г.

Днес то развива своя-
та дейност в условията 
на съвременните тех-
нологии. В него се пее 
и танцува, а съществен 
принос към запазване 
на духовността, ограмо-
тяването и популяризи-
рането на български ав-
тори има Библиотеката 
към читалището.

От Пещера е последното бебе родено през 2017-та
Това е Димитър Александров Шенкинов, роден на 31.12.2017 г. в 10:05 часа в 

УМБАЛ “ПЪЛМЕД” ООД–МС “ЗДРАВЕ” - гр. ПАЗАРДЖИК.
Ръст – 49 см. ; тегло – 2900 гр. Димитър е първо дете в семейството на 

Анна и Александър Шенкинови от град Пещера.

С  Ъ О Б Щ Е Н И Е
Управителният съвет на дружеството на Съюза на офицерите и сержантите от 

запаса и резерва на гр. Пещера уведомява заинтересованите граждани, че на осно-
вание на Устава на Съюза, ще се приемат нови членове. Съгласно чл. 9 ал. 4,5 и 6 и 
чл. 13 молби за индивидуални членове – пенсионирани служители /офицери, сер-
жанти и войници/ от БА, МВР и др. военизирани формирования и на асоциирани 
членове-съпрузи на офицери и сержанти от системата на Въоръжените сили, МВР 
и системата на сигурността ще се приемат в офисите на дружеството гр. Пещера, 
ул.”д-р П. Цикалов” №1

Управителен съвет на СОЗР гр. Пещера

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ 1873” И ОБЩИНА ПЕЩЕРА 
ОРГАНИЗИРАТ ПРАЗНИК НА ВИНОТО 

На 1 февруари 2018 г. – Трифон Зарезан, от 11.00 ч. на крепостта „Перисте-
ра”. На празника ще се извърши ритуално зарязване на лоза и ще бъде отслу-
жен водосвет. Ще се дегустират домашни вина и ще бъде връчена наградата 
„Цар на виното – 2018 г.“ 

Желаещите да участват в конкурса за най-добро домашно вино, трябваше 
да представят пробите си /0.5 л. вино/ в читалище „Развитие” до 23 януари 
2018 г. 

В програмата на празника ще вземат участие самодейци от читалище ”Раз-
витие” и народния изпълнител Николай Учкунов.

145 години НЧ “Развитие“

110 години отпразнува Пещерската гимназия 

Елена Арнаудова бе отличена
на годишната изложба

История на училището
През 1907 година шестима учители, водени от директора Рачо Божков 

поставят с тридесет ученици началото на Пещерската смесена гимназия, 
която се превръща в образователен  център за немалък регион, обхващащ: 
Брацигово, Чепино, Девин, Кричим, Перущица, Ново село…

Една след друга се нижат учебните години, променят се времената и зада-
чите, които стоят пред училищния колектив, но остава трайна във време-
то амбицията в гимназията да витае духът на народните стремления, да 
се почита новото и перспективното в педагогическата практика, да се дава 
простор на ученическото и учителското творчество, да се формира инте-
лигенцията на града, училището да  има принос в духовността на България 
и Европа. Пещерската гимназия винаги е била в крак с времето. В нашето 
училище, за пръв път в града, се откриват математически и музикални па-
ралелки, паралелки с хуманитарен профил, с интензивно изучаване на запа-
ден език, с ранно чуждоезиково обучение, паралелки с предпрофесионална и 
професионална подготовка /мениджър със средна европейска квалификация/ и 
профилирано обучение по туризъм и информационни технологии.

Училището е дало средно образование на 4529 ученици. Възпитаници на 
училището са 3 министри, 35 професори, 7 доценти, доктори на науките, 5 
ректори на ВУЗ и цяло съзвездие видни дейци на науката, културата, спор-

та, политиката, бизнеса и други области на живота.
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На специална цере-
мония кметът на Пеще-
ра Николай Зайчев от-
личи с грамоти и купи 
24 спортисти в 10 вида 
спорт.

Тази година Община 
Пещера реши да поста-
ви едно ново начало за 
награждаване на изяве-
ни спортистите, просла-
вили общината на реги-
онални, национални и 
международни спортни 
състезания.

„Искрено се надя-
ваме и ще направим 
всичко възможно те да 
израснат и достигнат 
успехите на големите 
пещерски спортисти, 
начело със славния Се-
рафим Тодоров, просла-
вили Пещера в страната, 
Европа и света. Стара-
ем се да инвестираме в 
спортната инфраструк-
тура, субсидираме 
спортните клубове. Вие 
доказвате, че не всичко 

се прави с пари, но и с 
душа. Вие сте силата, 
която възражда спорта 
в Пещера, създава нови 
клубове“, сподели пред 
присъстващите спорти-
сти, треньори и родите-
ли Николай Зайчев.

Всички спортисти 

уважиха награждава-
нето, което се състоя в 
Художествената галерия 
„Проф. Веселин Стай-
ков“.

Ето и отличените:

СК ЛЕКА АТЛЕТИКА
“АТЛЕТИК“

МАРИЯНА ЯКОФОВА
АТАНАС ДЖИМОВ
ЦВЕТЕЛИНА БАДАЛОВА
КОСТАДИН ДЖИМОВ

ВК ВОЛЕЙБОЛ 
“ТОП ВОЛЕЙ“

ВЕЛИНА КАНСЪЗОВА
ДИМИТЪР МАДЖАРОВ

СПОРТЕН КЛУБ 
ПО ТЕНИС НА МАСА

ПЕТЪР МИРАЗЧИЕВ
ЙОРДАН КОВАЧЕВ
ДЕНИС МЕХМЕД 

ШАХ
ПЛАМЕН СТОЯНОВ

ФУТБОЛЕН КЛУБ 
“СВОБОДА 2011“

КОСТАДИН 
ХАРИЗАНОВ
ЩЕРЬО МЪРВАКОВ
КОЛЬО МАРИНОВ

ТЕНИС НА КОРТ 
“ВАМОС“

МИГЛЕНА 
КЕЛЧОБАНОВА
ГЕОРГИ МИРАЗЧИЕВ
ИЛОНА ТАКЕВА

СПОРТЕН КЛУБ 
БАДМИНТОН

ДОБРИНКА 
СМИЛЯНОВА
АЙДАН САДУЛОВА
ДЕНИС КУШЕВ

РАКЕТОМОДЕЛЕН КЛУБ 
“КОНДОР“

ПАВЕЛ ТИЛЕВ
ДИМИТЪР ВАЧКОВ 

СПОРТЕН КЛУБ ММА
ВЕНЦИСЛАВ ЛИЛОВ
ЙОРДАН МАДИН 

ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ
АЛЕН САДЪРЗАНСКИ 

С напълно обнове-
на зала за тенис на маса 
започва новата година 
местният клуб. По по-
кана на неговия предсе-
дател Валентин Делчев, 
кметът НиколайЗайчев 
посети залата, за да види 
новите професионални 
маси, които са закупени 
със средства, които бяха 
отпуснати от общината. 
Пещерският клуб вече 
разполага с 4 професио-
нални маси, както и с 2 
робота. С доброволен 
труд и помощ от прия-
тели, залата е обновена 
и с нови мебели, разде-
лителни транспаранти. 
В него тренират, както 

деца, така и възрастни 
любители.

Преди голямото об-
новяване залата бе до-
макин на 22 деца от 
Пещера и Панагюри-
ще,които участваха в 
празничения турнир по 
тенис на маса. След ос-
порвана игра и интерес-
ни срещи бяха излъчени 
и победителите – 1-во 
място Божидар Васев; 
2-ро място Георги Бой-
чев; 3-то място Денис 
Мехмедов

Специални награди 
за добро представяне 
получиха Онур Ахмед, 
Филиз Пинджева, Дан-
чо Ковачев.

В същото време че-
тирима състезатели от 
СКТМ „Пещера“ участ-
ваха в силен турнир. 
Състезанието се прове-
де в Пловдив, а в него 
участваха 65 тенисисти 
от цяла България. В ус-
ловията на силна кон-
куренция пещерските 
представители заеха 
места в  първата петна-
десетица:

Петър Стоилов 
– 12 място 

Валентин Делчев
 -13 място 

Петър Миразчиев
 -14 място 

Иван Филчев
 -15 място 

Добринка Смиляно-
ва и Костадин Ангелов 
от СКБ “Пещера“ взеха 
участие в общо отчет-
но-изборно събрание 
на федерацията по бад-
минтон. На събранието, 
делегатите от 61 клуба 
от цялата страна, еди-
нодушно решиха — Во-
лодя Златев да замени 
проф. д-р Пюзант Каса-
бян на поста президент 
на БФ Бадминтон. Ка-
сабян сам пожела да се 
оттегли от поста заради 

напредналата си въз-
раст. На 12 януари до-
година той ще навърши 
77 години. Д-р Златев 
досега заемаше поста 
изпълнителен директор 
на федерацията.

Проф. Касабян беше 
начело на БФ Бадмин-

тон в последните 25 го-
дини. Той единодушно 
беше избран от делега-
тите за почетен прези-
дент и член на Управи-
телния съвет.

Тази година бадмин-
тона у нас става на 50 
години. Пещерци имат 

повод да се гордеят с 
факта, че в специал-
ното издание по повод 
годишнината достой-
но място, като част от 
националния отбор на 
България намира и До-
бринка Смилянова.

Кметът на Пеще-
ра Николай Зайчев и 
народният представи-
тел от ГЕРБ Десислава 
Костадинова, подпомог-
наха с лични средства 
най-новия стартиращ 
клуб в родопския град, 
този за смесени бойни 
изкуства. Костадино-
ва и Зайчев подкрепи-
ха инициативността на 
учителя по физическо 
възпитание в ПГХВТ 

“Атанас Ченгелев“ Иван 
Главненски, който под-
готвя момичета и мом-
чета от града. Дарените 
средства са вложени в 
закупуването на боксо-
ви чували, боксови ръ-
кавици и други пособия 
за подготовката на тре-
ниращите. „Много съм 
щастлив, че г-жа Коста-
динова и г-н Зайчев не 
ни пренебрегнаха. Знам, 
че всеки търси подкрепа 

от тях, но въпреки това 
те помогнаха и на на-
шия клуб, което е много 
хубав жест. Искаме да 
вързродим боксовите 
традиции, но да разви-
ем и смесените бойни 
изкуства, борбата“, спо-
дели Иван Главненски. 
Стартиращият клуб се 
надява скоро да може 
да се включи активно в 
спортния календар.

Признание за 24 спортисти 

Смилянова подкрепи новия председател 
на Федерацията по бадминтон

Подкрепа за нов 
спортен клуб

Куп добри новини 
за тениса на маса


